
 
 16 april 2004  Een volledig herziene versie van QBase is vanaf nu beschikbaar: versie 4.x 

Dit programma is gebaseerd op Internet technologie die het mogelijk maakt dat u 
zonder problemen rechtstreeks uitslagen kunt invoeren in de database in Nijmegen. U 
kunt deze versie installeren vanaf de pagina Diensten/Qbase.  

 
 22 mei 2003  Naar aanleiding van de totstandkoming van de SKML is de SKZL website verbouwd 
 tot SKML site. 

Vanaf nu wordt gesproken over "Rondzendingen" in plaats van "Enquêtes".  
 
 1 april 2003  Alle rondzendingen kunnen worden ingevoerd en gerapporteerd via Internet. Op korte 

termijn zullen ook de papieren rapportages gebaseerd zijn op deze presentatievormen.  
 
 1 januari 2003  Naar aanleiding van de totstandkoming van de SKML zijn alle rondzendingen van de 

nieuwe secties toegevoegd aan de database.  
 
 
 7 juni 2002  Een nieuwe versie is in productie genomen waarin de terugrapportage via de web-site 

een prominentere rol heeft gekregen. 
De volgende enquêtes zijn volledig via het internet te rapporteren:  

• Bindingsanalyse 
• Bloedgroepen Serologie basis & zwangeren 
• Droge chemie (Reflotron etc.) 
• Externe Enquête Algemene Chemie ("verpleeghuizen") 
• Niersteen 

 De Combi- en Hemocytometrie enquêtes zijn voorlopig alleen tekstueel beschikbaar.  
 
 21 maart 2002  Na een "valse start" met een extern ontwikkeld programma is de in eigen beheer 

ontwikkelde web-site voor de serologie in productie genomen.  
 
 
 
 15 febuari 2002  De eerste release van QBaseWWW is in productie gegaan. Het is nu mogelijk om uw 

eigen uitslagen in te voeren en te wijzigen voor vrijwel alle SKML enquêtes. Ook 
uitslagen ingezonden via QBase kunt u op deze wijze raadplegen.  

 
 14 december 2001 QBaseWWW (resultaatinvoer via Internet) start binnenkort! 30 november 2001 

Consensuswaarden ook grafisch 8 november 2001  

 Diverse formulieren als download beschikbaar in PDF-formaat. 

Deze formulieren zijn te herkennen aan het AdobeAcrobat logo wat als 
"download-link" gebruikt wordt.  
Beschikt u niet over de gratis AdobeAcrobat Reader dan  

kunt u die via deze link downloaden en installeren:   

 
 
 1 november 2001  Informatie over referentiepreparaten op de pagina Producten. 

Er is een optie om apparaat en methodelijsten in te zien en / of af te drukken vanaf de 
enquête pagina's. 
Voor sommige enquêtes is voor het afdrukken van invulformulieren een optie 
beschikbaar op de enquête pagina's. 

 
 
  6 april 2001  INTERNE statistiek beschikbaar vanaf de website. 

http://www.skml.nl/dp/Producten.htm

